
Sponsor opties voor 
TestBash Nederland

Onderdeel van de Ministry of Testing familie



Waarom?
Het Ministry of Testing doet 
dingen graag anders. En dat 
doen we maar met één reden:

“Het co-creëren van 
slimmere Testers”
Dat is onze missie en onze motivatie. 
We willen het testen verbeteren en we 
weten dat we dat niet alleen kunnen. Dus 
hebben we een levendige, groeiende en 
gastvrije gemeenschap opgebouwd. Deze 
gemeenschap is het middelpunt van alles wat 
we doen. Wij luisteren goed en stimuleren 
betrokkenheid, zodat we in lijn met onze missie 
toegevoegde waarde kunnen leveren.

Ministry of Testing organiseert al meer dan 
5 jaar succesvolle evenementen. TestBash 
Brighton organiseren we in maart 2018 voor 
de 7e keer. We hebben inmiddels TestBash in 
meerdere landen en op diverse locaties aan 
de familie toegevoegd: Manchester, Londen, 
Philadelphia, München, Dublin en vorig jaar 
voor het eerst in Utrecht! Alle evenementen 
lopen erg goed, zo was de eerste editie in 
Manchester vorig jaar al 3 maanden van 
te voren uitverkocht. Ook de Nederlandse 
primeur was een groot succes en meer dan 
200 mensen bezochten de eerste editie!

We hebben een Dojo, een online leerplatform 
gericht op het verder ontwikkelen van 
testvaardigheden. De Dojo helpt ons om onze 
passie en creativiteit bij testers te brengen 
buiten de evenementen en meetups om.

Wat is onze volgende stap? Nog een TestBash 
in Utrecht! Het evenement vindt plaats op de 
gezellige en vriendelijke 19de eeuwse locatie 
aan de Boothstraat 7 in hartje Utrecht op 
donderdag en vrijdag 12 en 13 april 2018.

We willen TestBash betaalbaar maken voor 
iedereen! Onze visie is dat onze evenementen 
toegankelijk zijn voor alle testers met én zonder 
steun van hun werkgever. Om dit te kunnen 
doen, hebben we de hulp van bedrijven als 
het uwe nodig. Maar we willen uw geld niet 
zomaar in ruil voor uw logo op onze site of op 
een banner op het evenement. We zijn graag 
creatief …

Kijk daarom eens naar de opties in deze 
brochure, deze zijn zeker niet uitputtend. 
Ik bespreek één van de opties of uw eigen 
creatieve idee graag met u. Neem contact met 
mij op via het onderstaande e-mailadres.  
Ik hoop dat u met ons mee wilt doen om 
TestBash Nederland weer tot een  
groot succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Huib Schoots 
@huibschoots 
huib@ministryoftesting.com
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Uw logo op onze t-shirts
Uw bedrijfslogo op de mouwen van een Ministry of Testing t-shirt. 
We maken de t-shirts niet voor een specifieke TestBash, want we 
willen dat mensen ze zo vaak dragen als ze willen. En onze t-shirts 
zijn heel erg populair!

Of stel een ander creatief idee voor in plaats van uw logo op  
het t-shirt!

Of suggereer zelfs iets bijzonders van  
uw keuze!U ontvangt ook ...

• Uw logo en een 
link op de TestBash 
Nederland event 
pagina

• Logo en link in 
TestBash Nederland 
e-mail marketing 
berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal 
op de 
conferentiedag aan 
te bieden

• Vermeldingen op 
social media *

• Een gratis ticket 
voor de conferentie 
op vrijdag

Dit pakket is €5.000,00 + btw
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Iemand 
iets 
lekkers?
Leren is hard werken! Dus geven 
we de aanwezigen een boost met 
iets lekkers. Denk aan poffertjes, 
stroopwafels, suikerspin, popcorn, 
Italiaans ijs of een goede espresso.

De stand en de verpakking worden 
uiteraard voorzien van uw logo.

U ontvangt ook ...

• Uw logo en een link bovenaan de 
TestBash Nederland event pagina

• Logo en link in TestBash Nederland 
e-mail marketing berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal op de 
conferentiedag aan te bieden

• Vermeldingen op social media *

High tech: 
onze Robo 
Cam!
We hebben hier bij het 
Ministry of Testing een paar technische 
vrienden die het “Internet of Things” 
hebben omarmd. Ze hebben een 
heuse ninja camera gebouwd! 
Deze robo cam maakt foto’s van 
de deelnemers. Deze foto’s worden 
vervolgens getweet vanaf ons  twitter-
account. De foto’s krijgen een mooi 
kader met een tekst als: “Testers leren 
beter door <uw bedrijf!>”.

U ontvangt ook ...

• Uw logo en een link bovenaan de 
TestBash Nederland event pagina

• Logo en link in TestBash Nederland 
e-mail marketing berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal op de 
conferentiedag aan te bieden

• Vermeldingen op social media *

Dit pakket is €3.500,00 + btw Dit pakket is €3.500,00 + btw
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Bijzondere
opties

Uw eigen 
boek?
Geef een blijvend en 
waardevol geschenk: 
een boek voor alle 
aanwezigen! We kennen bij het 
Ministry of Testing een paar goede 
testers die graag schrijven. Dat heeft een 
aantal fantastische boeken opgeleverd. 
Een mooi cadeau toch? Uiteraard 
zorgen wij voor de boeken. Ook 
zorgen wij ervoor dat uw bedrijf goed 
zichtbaar is in het boek, bijvoorbeeld: 
“Geniet van dit geweldige boek met 
dank aan <sponsor> op TestBash 
Nederland 2018”.

U ontvangt ook ...

• Uw logo en een link bovenaan de 
TestBash Nederland event pagina

• Logo en link in TestBash Nederland 
e-mail marketing berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal op de 
conferentiedag aan te bieden

• Vermeldingen op social media *

Meetup: 
Geef een 
rondje!
Spraakwater om de tongen los 
te krijgen!

Om alle nieuwe inzichten te 
verwerken, te netwerken en informatie 
te delen, organiseren we meetups 
zowel na de workshopdag, als na de 
conferentiedag. Deze meetups zijn een 
prima plek om met elkaar in gesprek 
te gaan. Of het nu een alcoholisch 
drankje of frisdrank is, een borrel helpt 
om de tongen los te krijgen. Sponsor 
een rondje aan de bar!

U ontvangt ook ...

• Micro-sponsoring

• Mogelijkheid om alle aanwezigen 
kort toe te spreken (als de ruimte 
dat toelaat)

Dit pakket is €4.000,00 + btw Dit pakket is €750,00 + btw



Bevat één van de volgende opties, u hoeft alleen uw logo aan ons 
aan te leveren, wij doen de rest:

Tassen met uw logo
Tassen waarop uw bedrijfslogo en het Ministry of Testing logo 
staan. Het soort dat mensen mee naar huis willen nemen. Wij 
kiezen voor een eenvoudige en praktische stoffen tas in de 
kleur van uw keuze. Groot genoeg om alle goodies op de 
dag te verzamelen en veelzijdig genoeg voor hergebruik na 
de conferentie. Gegarandeerd dat testers deze ook nog na de 
conferentie gebruiken. 

Notitieboekjes met uw logo
Iedere tester weet dat de beste testtool nog altijd pen en papier 
is. Daarom geeft u iedereen een mooi notitieboekje en een pen 
met uw logo en het Ministry of Testing logo die ze nog maanden 
gebruiken. De eerste aantekeningen worden al gemaakt op 
TestBash zelf!

Waterflessen met uw logo 
Het is belangrijk om gehydrateerd te blijven op een conferentie. 
Tijdens TestBash blijven de aanwezigen zo alert en leergierig met 
een waterfles met uw logo en het Ministry of Testing logo erop!

Mokken met uw logo
Geen werk zonder koffie of thee. Iedere ochtend gaan testers aan 
het werk met een mok waarop uw bedrijfslogo en het Ministry of 
Testing of het TestBash Nederland logo staan. Daarvan hebben 
testers nog jarenlang plezier.

Of suggereer zelf iets bijzonders van  
uw keuze!

Dit pakket is €3.000,00 + btw

U ontvangt ook ...

• Uw logo en een 
link op de TestBash 
Nederland event 
pagina

• Logo en link in 
TestBash Nederland 
e-mail marketing 
berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal 
op de 
conferentiedag aan 
te bieden

• Vermeldingen op 
social media *

• Een gratis ticket 
voor de conferentie 
op vrijdag
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Zilver, Brons 
en Micro

Zilver
• Uw logo en een link op 

de TestBash Nederland 
event pagina

• Logo en link in TestBash Nederland 
e-mail marketing berichten

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal op de 
conferentiedag aan te bieden

• Vermeldingen op social media *

Dit pakket is €1.500,00 + btw

Brons
• Micro-sponsoring

• Mogelijkheid om uw 
promotiemateriaal op de 
conferentie aan te bieden

Dit pakket is €750,00 + btw

Micro + Video
• Micro-sponsoring

• Uw logo aan het begin 
van TestBash Nederland 
videos 
We nemen alle presentaties tijdens de 
TestBash conferenties op. Deze worden 
toegevoegd aan de Ministry of Testing 
Dojo, zodat onze geabonneerde leden 
ze online kunnen bekijken. En zij zien uw 
logo aan het begin van iedere video van 
TestBash Nederland 2018.

Dit pakket is €500,00 + btw

Micro
• Uw logo en een link op 

de TestBash Nederland 
event pagina

• Een dank bericht op social media

Dit pakket is €300,00 + btw

Micro+Micro
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Voor al uw vragen over 
sponsoring van TestBash 
Nederland, neem contact op met:  
huib@ministryoftesting.com

* Wij gebruiken verschillende sociale media platformen, waaronder:


